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Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2018. február • VIII. évf. 2. szám

Meghívó
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata nevében 

szeretettel meghívom Önt és kedves családját,

2018. március 11-én (vasárnap) 15.00 órára  
a Szabó István Általános Iskola tornacsarnokába.

Tavaszváró Nőnapi Ünnepség 
nemcsak hölgyeknek

Sztárvendég: CSOCSESZ
Legyen a vendégünk a tavasz első ünnepén!

Bartha Gábor polgármester

A rendezvényre kisbusz indul az alábbi útvonalon és időpontban:
14:30  Kárpát u.- Dr Vajkai és Villa köz csomópont 
  Dr. Vajkai u. és Diósi u. csomópont
14:35  Balaton u. és Szeder u. csomópont 
  Balaton u. és Hajdú u. csomópont
14:35  Európa tér - Kucor és Pajtika u. csomópont 
  Balaton u. megálló
14:40  Bástya u. - Éden cukrászda
14:45  Bikedi sor és Barlang u. csomópont 
  Bikedi sor és Magvető u. csomópont - Dobogó megálló
14:50  Péntek Kovács megálló - Akácfa u. és Mély u. csomópont 
  Nyárfa u. és Barát u. csomópont
14:55  Panoráma Camping - Orbán tér
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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről  

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. január 31-én megtartott nyilvánosülésén az alábbi közérdekű 
döntéseket hozta.

RENDELETEK
1/2018.(II.01.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszeg-
tomaj Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017 (IV.27),  14/2017 (VI.29.), 15/2017 (IX.14.), 18/2017. (X.26.) 
és 21/2017. (XII.14.) rendeletekkel módosított 2/2017 (II.02) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét, 
2/2018.(II. 01.) önkormányzati rendeletével megalkotta a 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét, 
3/2018. (II.01.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszeg-
tomaj Község  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015. (XII. 17.) 
számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kí-
vül helyezéséről szóló rendeletét, 
4/2018.(II.01.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2017. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu oldalon 
megtekinthetők.

HATÁROZATOK
1/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költség-
vetésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070
 1. 172/2017 (XII.13.)számú képviselő-testületi határozat 
 alapján védőnői munka elismerése
 Általános tartalék csökkenése  -122
 Átadott pénzeszköz 011130 +122
2. Általános tartalék változásai 
 polgármesteri hatáskörben  900070
 1. Sportöltözőbe szakmai eszköz beszerzés (futball labda)
 Általános tartalék csökkenése  -40
 Dologi kiadások növekedése 081030 +40
 2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
 Óvoda-bölcsődébe páraelszívó vásárlása
 Általános tartalék csökkenése  -30
 Felhalmozási kiadások növekedése 066020 +30
3. Egyéb
 1. Településarculati Kézikönyv támogatásának elszámolása
 Általános tartalék csökkenése  -1.000
 Felhalmozási kiadások növekedése 066020 +1.000
 2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
 Óvoda-bölcsőde bevételi előirányzatainak realizálása
 Intézményi működési bevétel növekedés  +14
 3. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal bevételi 
 előirányzatainak realizálása
 Intézményi működési bevétel növekedés  +27
 4. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata bevételi 
 előirányzatainak realizálása
 Állami támogatás növekedése 018010 +6.776
 Közművelődés fejlesztési támogatás 018010 +194
 Mini bölcsődei férőhelyek 
 kialakításának támogatása 018010 +9.973
 EU-s programok miatti felhalmozási 
 célú támogatás 066020 +4.000
 Adóbevételek realizálása 900020 +23.593
 Intézményi működési bevétel növekedés 011130 + 738
 Intézményi működési bevétel növekedés 082092 + 334
 Intézményi működési bevétel növekedés 066020 + 3.693

 Átvett pénzeszköz növekedés 052080 +14
 Átvett pénzeszköz növekedés 052080 +115
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +13.973
 Általános tartalék növekedés 900070 +35.498

Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.095.381 eFt-ra nő.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

2/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. évi költségvetési rendelet 1.003.869 ezer forint kiadási főösz-
szeggel, 1.003.869 ezer forint bevételi főösszeggel az előterjesztés-
ben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja.
3/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete en-
gedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcső-
de bezárását 2018. július 30. – augusztus 17. közti időpontban az in-
tézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése 
érdekében. 
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja 
azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják 
megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt.
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő 
térítési díjat a Brunszvik Teréz Óvoda részére megtérítik.
Emellett Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felajánlja, hogy ha a Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál me-
rül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda 
rendelkezésére áll ennek megoldásában.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szü-
lőket értesítse.
4/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Közoktatási szakértői vélemény megállapításai” 
című előterjesztést és az abban foglalt megállapításokat elfogadja, 
engedélyezi a szakértői díj kifizetését. 
Felkéri a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét, hogy 
vegye figyelembe a közoktatási szakértői megállapításokat az intéz-
mény munkájában és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
5/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat sa-
ját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három 
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Saját bevétel és adósságot kelet-
keztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a
tárgyévet követő

1. évben 2. évben 3. évben

Helyi adók 1. 187.000 187.000 187.000 187.000

Osztalékok, Koncessziós díjak 2.

Díjak, pótlékok, bírságok 3. 600 600 600 600

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jogok értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

4.

Részvények, részesedések értékesítése 5.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7.

Saját bevételek (1+…….+7) 8. 187.600 187.600 187.600 187.600

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 93.800 93.800 93.800 93.800

Előző években keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10. 0 0 0 0
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Felvett, átvállalt hitel és annak tőketar-
tozása 11. 0 0 0 0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása 12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.

Adott váltó 14.

Pénzügyi lízing 15.

Halasztott fizetés 16.

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség 17.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…….+25)

18.               -                    -                    -                    -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketar-
tozása 19.     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása 20.     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.     

Adott váltó 22.     

Pénzügyi lízing 23.     

Halasztott fizetés 24.     

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség 25.     

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (9-26) 27. 93.800 93.800 93.800 93.800

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelem-
mel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az 
adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésé-
re, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.
6/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2018. évi közbe-
szerzési tervet.
7/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte és elfogadja az  E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
által megküldött Közcélú Közvilágítási Használati Megállapodás ter-
vezetet, megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
8/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
támogatja a Hévíz Felvidéki Vadásztársaság ( Nemesbük, Csárdaalja 
u. 6.) 8 db vadveszélyt jelző tábla kihelyezéséhez nyújtandó anyagi 
támogatás kérelmének elfogadását. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felké-
ri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Magyar Közút Non-
profit Zrt.-vel a Sümegi úton, Cserszegtomaj közigazgatási területén 
belül 50 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezésének ügyében.
9/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fogorvosi ügyelet ellátására 2013. január 1-i hatállyal létrejött ellátá-
si szerződést figyelembe véve a fogorvosi ügyeleti díj összegét
2018. év január 1-től bruttó 60 Ft/fő/év összegben elfogadja. 
Az összeget a 2018. évi költségvetésében szerepelteti.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha-
talmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések módo-
sítására, aláírására, továbbá a szükséges intézkedések megtételére. 
10/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pol-
gármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megtár-
gyalta és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadta.

11/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének 
felhívásában foglaltakkal. 
Elutasítja az illegális migrációt segítő irodák létesítését és működé-
sét, és támogatja, hogy Magyarország Kormánya jogszabályokkal 
lépjen fel a magyar emberek biztonságára és jövőjére komoly fenye-
getést jelentő illegális bevándorlók tömeges betelepítése ellen.
12/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dön-
tött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló JJT-463 frsz-ú 
Volkswagen Caddy és IMN-936 frsz-ú Peugeot Boxer típusú teher-
autókat elidegeníti és a kötelező feladatok elvégzése érdekében új 
tulajdonú kisteherautót szerez be. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az elidegenítési és beszerzési lehető-
ségeket vizsgálja meg és a megoldási javaslatokat a februári soros 
ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában  biztosított jogkörömben

Bartha Gábor
polgármester

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-
KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

2018. március 28. (szerda) 16 órára

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. • Telefon: 83/531-913

Tájékoztató
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális Bizottsága által  2018. február 19-i ülésen megállapított rend-
kívüli települési támogatások:
Beérkezett kérelem: 13 
Pénzbeli támogatás: 
 11 fő részére  összesen: 475.500,- Ft
Természetbeni támogatás: 
 1 fő részére  összesen: 15.000,- Ft
Közgyógytámogatás: 
 1 fő (2018.02.01-2019.01.31.) 12x12.000 Ft 144.000,- Ft 
Mindösszesen:  634.500,- Ft

 Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke

Cserszegtomaj nagyKözség Önkormányzat
ingyenes kiadványa

Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  •  Tel.: 06 83 531 908
Felelős kiadó: Bartha Gábor polgármester 

Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa • E-mail: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu
Szerkesztés, nyomtatás: 

EcoDigital - digitális nyomda • Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1
Tel.: 06 30 948 5000  •  E-mail: info@ecodigital.hu  •  www.ecodigital.hu
Következő szám megjelenése: 2018. március  •  Megjelenik 1200 példányban 

Újságunk internetes változatát a www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.
ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online
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ÚJ RENDELŐ, ÚJ BÖLCSŐDE LESZ,  -   (SZ)ÉPÜL A FALU 2018-BAN IS!
Képviselőtestületünk rendeletbe foglalta Cserszegtomaj 2018. 
évi költségvetését. A falu működése biztosított, a dokumentum 
az idei esztendő fejlesztési feladatait is kitűzte. A képviselőtestü-
letből  5  tag  november vége óta idejét nem kímélve számtalan 
egyeztetést és bizottsági ülést folytatott a hivatal pénzügyi veze-
tője, a jegyző úr bevonásával, hogy a szabályok maradéktalan be-
tartásával az anyagi lehetőségekhez igazítsuk a terveket. Alapvető 
cél, hogy a falu lakókomfortja tovább fejlődjön, a kiterjedt úthá-
lózat minőségét nem csak megtartani, de fejleszteni is tudjuk, és 
az emelkedő fenntartási költségek teljesíthetők legyenek. A falu-
fenntartásban ugyan az a létszám biztosított, amit több mint egy 
évtizede az akkori faluvezetés állapított meg, tehát mindenkitől 
a maximális teljesítmény az elvárt minimum. Folyamatosan nő 
a lakosságszám, az életkörülmények pozitív változása folytán je-
lentősen megnőtt az utakat használó gépjárművek száma, jogos 
minőségi elvárásokat kell teljesíteni. Ezévben a költségvetésben 
megjelölt utcák fejlesztése történik meg közbeszerzési eljárás 
után induló munkákkal, például a csapadékvíz gondok rendezé-
sére, gyalogosközlekedés biztosítására indul építési munka a Paj-
tika utca Fáró kanyar és Európa tér közötti szakaszán.
2018 szeptember elsejétől önálló bölcsődének kell működnie 
Cserszegtomajon, amit jogszabály rögzít, teljesíteni kell. Más-
részről a folyamatos falufejlesztés örömteli eredménye, hogy 
évről-évre 25-28 gyermek születik falunkban, ezért elengedhe-
tetlen a továbbfejlődés lehetőségét is hordozó megoldást adni. 
A képviselőtestület mérlegelése alapján az óvodaudvarban álló 
orvosi rendelő épületét alakítjuk át bölcsődévé, a munkálatok-
ra településünk pályázaton is nyert pénzt. Az orvosi rendelő és 
védőnői szolgálat helyiségeinek ezért új épületet kell biztosítani. 
Költségvetési erőnkhöz    sikeres  pályázati összegben is bízunk.  A 
Széles utcában, az iskolaudvari bejárattal szemben található fél-
kész ház megvásárlásával és belső kialakításával „Egészségház” 
nyílhat. Településünk ingatlanvagyona gyarapszik, az új házban 
korszerűbb, a jelenlegi áthallásos falak között működő rendelés 
helyett a diszkréciót is maximálisan biztosító körülmények között 
végezheti munkáját a háziorvos és a védőnő. Az elszeparált mű-
szeres vizsgálóval, -fektetővel-, és betegségek megelőzését szol-
gáló vizsgáló helyiséggel, minilaborral tervezett épületet a nyár 
elején kell átadni. A kialakítás a kétféle  egészségügyi szolgáltatás 
finanszírozását is külön kezelhetően biztosítja.

A bölcsőde önálló épületbe költözésével az óvodában megszűnik 
az összevont csoport, a lépéssel továbbra is az öt csoportos in-
tézmény színvonalas működése biztosított. A tiszta óvodai funk-
cióhoz a kiszolgáló helyiségek átszervezése marad a  közeljövő 
feladatának. A bölcsőde új helyen történő kialakítására, és az 
egészségügy színvonalát emelő beruházás megvalósítására egy 
képviselő nemmel  szavazott, de az 1 nem mellett 6 igennel a 
képviselőtestület elfogadta a költségvetést. Más javaslat híján a 
„nem” szavazat az egészségügy helyi fejlesztése, a gyermekeink 
nevelési színvonalának emelése ellen szólt.
A költségvetés tartalmazza a „Tájház” kialakítás további lépéseit 
is. A Széles utca bejáratánál álló, Cserszegtomaj múltját jellem-
ző házacskában megvalósul egy elődeink előtt tisztelgő kiállítási 
helyiség, és az iskola szomszédságában szakköri programoknak 
helyet adó tér. A külső-belső helyreállítás a korabeli komfort nél-
küli formát célozza, az oktatásnak segítséget nyújt majd nemze-
tünk, illetve családjaink egyik múltbeli életszakaszának bemuta-
tásához, és a hozzánk látogató barátok, turisták célpontja lehet. 
A kiállítás muzeális tárgyait jelenleg nagy gonddal az iskola őrzi, 
azokat az 1970-es, 1980-as évtizedek tanulóifjúsága gyűjtötte az 
utókor számára néhai Palaczki  Ferenc tanár úr, díszpolgárunk 
vezetésével. Az udvarán épülő „Pajtaszínház” később helyet ad 
közösségi kulturális programoknak. Mindennapos gond az iskolá-
hoz érkező autók parkolása, ez a novemberi közmeghallgatáson 
is felmerült. A „Tájház” és szomszédos telek ebben is megoldást 
ad, mivel itt az utcaszakaszt kiszélesítjük, és az iskolához kapcso-
lódó autóparkolók számát emeljük. A telken olyan vizesblokk lé-
tesülhet, mely egyszerre szolgálja a múzeum, a pajtaszínház, és a 
sátras nagyrendezvényeink színvonalas lebonyolítását, és a falu-
központban nyilvános funkciót is el tud látni.
A teljes költségvetés, -az idei rögzített tervek, feladatok- a 
cserszegtomaj.hu oldalon  olvasható. A képviselőtestület mun-
katervében szereplő áprilisi közmeghallgatásra tisztelettel várom 
falustársaimat kérdéseikkel, javaslataikkal. Mindenkinek bármi-
kor szívesen állok rendelkezésére felmerülő kérdés, probléma  
esetén. Lakótársaimnak, Cserszegtomaj barátainak szép tavaszt 
kívánok, találkozzunk a Nőnapi köszöntésen!

Bartha Gábor polgármester
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A 2017/2018-as tanév első félévében büszkeségeink azok a 
gyerekek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el a 
félév végén:

Kitűnő tanulóink:

3. a. osztály: Bebesi Emília, Berezvai Barbara, Czémán Dávid, 
Fekete Dániel, Kiss Bence Bátor,  Kovács Máté, 

Molnár Levente, Sötét Johanna

3. b. osztály: Ács Réka Kíra, Beke Amira, Benkő Regina, 
Forster Rebeka, Horváth Lóránt, Keserű Jázmin (hiányzó), 

Kiss-Szécsényi Benedek, Kovács Dávid (hiányzó), 
Kovács Emma, Merics Hanna Réka, Prótár Vivien (hiányzó), 

Sebestyén Gergő, Széplasz Áron

4. osztály: Bálint Anna, Fábos Levente, Farkas Lili, 
Gumhert Noémi, Henczy Rebeka, Monduk Márton, Pál Diána, 

Pálmai Boglár Panna, Szarka Natália

BÜSZKESÉGEINK

5. osztály: Andor Levente, Belovári Panna, Németh Laura, 
Szabó Fruzsina, Szigeti Péter, 6. osztály: Szeredai Zsófia,

7. osztály: Csíkos Luca, 8. osztály: Göller Máté, Paulin Bence

Jelesek (legfeljebb kettő négyes): 

3. a. osztály: Bakó Máté, Csillag Vilmos, Erős Milán, 
Farkas Natália, Horváth Krisztián, Lutor Blanka, Tirol Liliána, 

Tölgyes Marcell, Varga Kamilla

3. b. osztály: Dézsenyi Botond, Evsyukhina Alexandra, 
Fáró Huba, Széplasz Ákos

4. osztály: Barta-Molnár Anna, Both Kristóf, Székely Levente
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Iskolai farsang 2018
Idén is eljött az ötletes jelmezek és a farsangi buli ideje. Kö-
szönjük a DÖK-nek a szervezést. Köszönjük a sok felajánlott 
tombolatárgyat, a szülői munkaközösség finom szendvicseit és 
sütijeit, a jó zenéket a hangosítóknak és Belovári Bence profi 
műsorvezetését.
(A képek forrása: https://www.facebook.com/media/set/edit
/a.1197984270337329.1073741918.527560417379721/

Néhány kép ízelítőül:

5. osztály: Molnár Enikő, Nagy Zsófia, Németh Kinga, 
Tóth Botond, Varga Enikő

6. osztály: Baki Panna, Frigyesi Dániel, Gumhert András, 
Horváth Ákos, Horváth Lili, Huszár Kata, Lengyel Judit, 

Merics Edit
7. osztály: Molnár Hanna, Zombory Nóra
8. osztály: Rénes Boglárka, Vörös Szonja

Az iskola féléves tanulmányi versenyének első helyezettjei: 
alsó tagozat: 3.b osztály, (4,88) 
felső tagozat: 5. osztály, (4,56) 

Gratulálunk és a tanév végén is ilyen szép eredményeket várunk  
tanulóinktól!

Kedves Támogatóink!
Amennyiben még nem döntöttek adójuk 1%-ának felaján-
lásáról, kérjük, hogy rendelkezzenek úgy, hogy ezzel az is-
kola alapítványát támogatják. Az Önök felajánlása is hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Szabó István Általános Iskolában az 
oktatás feltételei javuljanak.

Alapítványunk adószáma: 18957024-1-20
A  „Cserszegtomaji Iskoláért” Alapítvány kuratóriuma nevé-
ben köszönettel:

Juhászné Gyutai Anikó ig.
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Farsang a Pipacs Óvodában!
2018. február 8-án reggel különböző jelmezekbe öltözött kis-
gyermekek vidám kacajától volt hangos a Pipacs Óvoda. Voltak 
itt mesebeli hercegnők, tavasztündérek, pókemberek, csont-
váz, tűzoltó, hétpettyes katicabogárka, Mini egér, csigabiga 
és mindenféle mesebeli figura. A gyönyörű jelmezeinkben a 
nagyszünetben felvonultunk a helyi általános iskolába, mind-
két szintet végig kerepeltük, énekeltük, mondókáztuk az iskolás 
gyermekek örömére. Visszafelé befordultunk a konyha felé is, 
ahol nagy tetszést aratott a felvonulásunk, együtt énekeltünk 
és táncoltunk a konyhás nénikkel.

Miután visszaértünk az óvodába, a tornaszobában a nagycso-
portos Sünisek farsangi szokásnak megfelelően „farsangi ala-
koskodó” produkciót mutattak be a többi kisgyermeknek. So-
kat táncoltunk, ettünk-ittunk, játszottunk ezen a nagyon vidám 
délelőttön. A nap végén pedig minden kisgyermek valamilyen 
ajándékkal lett gazdagabb.

A kedves szülőknek szeretnénk megköszönni a sok-sok finom-
ságot, amivel megajándékoztak bennünket és ezáltal színeseb-
bé tették gyermekeik napját.

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

2018. július 30. – augusztus 17. közti időpontban zárva tart
az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási

munkáinak elvégzése érdekében.
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvo-
da fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését 
a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva 
tartásának időtartama alatt.

Szalai Klára intézményvezető

Március 8.
„A Nemzetközi nőnap a nők iránti tiszteletet és 

megbecsülést fejezi ki.”

KÖSZÖNTSE VIRÁGGAL
NŐ CSALÁDTAGJAIT, ISMERŐSEIT!

Különleges cserepes és vágott virágok nagy
választékban, minden igényt kielégítő árakon kapható

Virágrendelést felveszünk - Kiszállítást vállalunk!

VIRÁGSZIGET - CSERSZEGTOMAJ KESZTHELYI u. 48.
Tel: +36 20 344 7062  •  +36 83 330 390
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Sármelléken farsangoltunk!

Február 10-én az Aranykorúak Társasága szervezésében farsan-
gi összejövetelen vettünk részt Sármelléken. 15 település civil 
szervezetei vidám, mókás jelmezekbe öltözve farsangoltak, bú-
csúztatva a telet. A színpadon, vidámabbnál vidámabb törté-
netekkel szórakoztatták a közönséget, akik vastapssal jutalmaz-
ták a produkciókat. A Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas 
Klubja, nyolc fergeteges jelenetet mutatott be, amit a zsűri öt 
I. helyezéssel és három II. helyezéssel díjazott. Az est folyamán 
a házigazdák nagyon finom szendvicsekkel, többfajta fánkkal 
kedveskedtek a résztvevőknek, közben nagyon jó hangula-
tú zene szórakoztatott bennünket, akinek kedve és lába bírta 
táncra is perdült.

Az „IQ bajnokság” két szereplője: Torma Zsuzsanna és Mózner István

Tolvéth Gyula Tamás

A pszichiátria jogsértéseit vizsgálják
Mennyire lehet kiszolgáltatott egy olyan ember, akit vá-
lófélben lévő házastársa juttatott kényszerrel a pszichiát-
riára, hogy előnyhöz jusson a gyermekelhelyezésben? És 
valaki, akit oly mértékben legyógyszereznek a pszichiát-
rián, hogy ebben a kémiai kényszerzubbonyban képtelen 
saját érdekeit képviselni? Ilyen és ehhez hasonló ügyek-
kel foglalkozik egy civil szervezet, amely kifejezetten a 
pszichiátriákon történő jogsértések felderítésére specia-
lizálódott.

Egyáltalán megtörténhetnek ma ilyen esetek Magyaror-
szágon? Ma, az információs dömping és az átláthatóság 
korában elég abszurdnak hangzik. Sajnos a pszichiátria 
még ma is eléggé zárt világ, módszertana és diagnózisai 
pedig eléggé szubjektívek ahhoz, hogy az intézetek falai 
között szinte bármi megtörténhessen.

Egy 21 éves fiú rosszullét miatt került a kórházba, onnan a 
pszichiátria osztályra, mondván: két-három napig infúziót 
kap, és minden rendben lesz. Családja másnap szinte sok-
kot kapott, amikor a fiút a zárt osztályon találták meg: ma-
gán kívüli állapotban volt, kikötözve, bepelenkázva, sze-
retteit nem is ismerte meg. Az édesanya kérdésére, hogy 
mégis mit csináltak a fiával, azt a választ kapta: nyugodjon 
meg, ez természetes folyamat, másnapra már semmi baj 
nem lesz. Másnap hajnalban az édesanyával telefonon kö-
zölték: a fia meghalt. Mindössze másfél nap pszichiátriai 
kezelés után.

Az ötvenes éveiben járó férfi biciklis baleset miatt került a 
traumatológiára, majd onnan – nem egészen világos okból 
– a pszichiátriai osztályra. A férfit folyamatosan az ágyhoz 
kötözve tartották, arra hivatkozva, hogy le ne essen; mind 
a négy végtagja rongyokkal az ágyhoz volt kötözve, a vállak 
külön lekötve, és mivel a férfi mozogni így nem tudott, pe-
lenka is járt a lekötözéshez. Családja beszámolója szerint a 
férfi a kórházi tartózkodás során 70-ről alig több mint 40 
kilósra fogyott. Majd egy nap kiderült: a lefogyott, tom-
pára gyógyszerezett, kikötözött férfi nyomtalanul eltűnt a 
pszichiátriáról. Családja azóta is keresi.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) több 
mint 20 éve foglalkozik az ilyen ügyek feltárásával és az 
áldozatok segítésével, egy nemzetközi szervezet hazai cso-
portjaként. Ingyenes jogsegélyszolgálatát az elmúlt két év-
tizedben több ezren keresték meg sérelmekkel. Az alapít-
vány munkájának eredményeképpen ma már szokványos, 
hogy a hivatalos szervek megbüntetik vagy elmarasztalják 
a visszaélést vagy bűncselekményt elkövető pszichiátert 
vagy intézetet.

Ha családtagja, ismerőse emberi jogait megsértették a 
pszichiátrián, felveheti a kapcsolatot az alapítvánnyal a kö-
vetkező elérhetőségeken:

Telefon: 06 (1) 342-6355 vagy 06 (70) 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

„Vízkereszttől negyven napig
Mulatoznánk pirkadatig!
Farsang faggyal érkezett,
Tánccal temettük a telet.

Kövér csütörtökre már
Véget ér a karnevál.

Nagyböjt után fogyókúra,
Jövőre meg kezdjük újra!”

Farsang fánkja illatozik,
Orrunk, gyomrunk vágyakozik.
Nagyböjt előtt „farsang farka”,

Hacacáré három napra!

„Nótás kedvű volt az apám”
II. AMATŐR MAGYARNÓTA ÉNEKLÉSI VERSENY

A Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata az Aranykorúak 
Nyugdíjasklubbal közösen az idei évben immár második alka-
lommal hirdeti meg az amatőr Magyar Nóta délutánt. Várjuk 
szóló és kiscsoportok jelentkezését.

A Nótaéneklési verseny helyszíne:
Szabó István Általános Iskola Tornaterme (Iskola u. 17.)

Időpontja: 2018. május 18. (péntek) 14.00 óra
Jelentkezés feltételei: 

- maximális időtartam: szóló: 3 perc, csoport: 5 perc 
- szóló éneklés vagy kiscsoport (maximum 5 fő)

Élőzenés kíséretet biztosítunk. Zenei alapokat, kottákat lehe-
tőség szerint előre kérjük megküldeni!

Jelentkezni a 2018. április 10-ig lehet.
Érdeklődni vagy további információ kérhető: Koroncz Katalin-
tól a 06 30 306 1428 vagy Kocsis Zsuzsától a 06 30 610 4673 
telefonszámon.
Szeretettel várjuk a nótakedvelőket mind versenyzőnek, mind 
a versenyzők biztatására!
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Védőnői Szolgálat hírei
A Rezi II-es védőnői körzet betöltésre került 8 órás állásban.
Kocsisné Vidéki Szilvia védőnő látja el a területi teendőket 
és az iskola felső tagozatát.

A védőnői fogadóóra időpontja: Hétfő 8.30-10.30
Telefonos elérhetőség: 06 30 648 8706

A Rezi I-es védőnői körzetet továbbra is Zomboryné 
Kismihály Brigitta látja el.

A védőnői fogadóóra időpontja: Szerda 8.30-10.30
Telefonos elérhetőség: 06 30 438 5719

A Védőnői Szolgálat Baba-mama klubot tart minden harma-
dik hétfőn 10 órától a rezi tornacsarnokban.
A következő klubra március 19-én (hétfőn) 10 órakor kerül 
sor, kérnénk, hogy váltócipőt hozzanak magukkal.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő családot!

Kocsisné Vidéki Szilvia és Zomboryné Kismihály Brigitta

Babamasszázs
A babamasszázs egy több ezer éves múltra visszatekintő, a 
világ számos országában meglévő hagyományokra épülő, 
szeretetteljes érintés.
A babamasszázs hatásai közül a legfontosabb a szülő és 
gyermeke közötti kötődés megerősödése és elmélyülése. 
Emellett a babamasszázs  élettani hatásai a következők:
• segíti az anyatejes táplálást
• enyhíti, illetve megszünteti a hasfájást
• megkönnyíti az elválást, nyugodtabb alvást biztosít
• kiegyensúlyozottabbá teszi a baba szervezetének 
 működését, (pl: keringés, légzés, emésztés, idegrendszer) 
• elősegíti a vázizomzat és az érzékszervek fejlődését
• átsegíti a fogzási nehézségeken
• növeli a baba ellenálló képességét
Babamasszázs tanfolyamunkra szeretettel várja jelentkezését:

Zomboryné Brigitta okleveles csecsemőmasszázs-oktató
Tel.: 06 30 438 5719

Kovács László festészete
2018. február 26-án  Cserszegtomajiak köszöntöttek egy 
cserszegtomaji festőt a keszthelyi Fejér György Városi Könyv-
tár olvasótermében, ahol Kovács László cserszegtomaji festő 
első önálló kiállításának megnyitójára került sor. A megnyitón 
Pappné Beke Judit a könyvtár igazgatónője köszöntötte a szép 
számmal összegyűlt művészetet pártoló közönséget, majd a 
Festetics György Zeneiskola fúvós Quintett együttese adta a 
kedvcsinálót a kiállításhoz.

Az együttes tagjai között is szerepelt cserszegtomaji Varga Já-
nos személyében. A kiállítást pedig egy szakavatott festőmű-
vész nyitotta meg Takács Ferdinánd személyében, aki Kovács 
László elmúlt 10 évének festői tevékenységét végig kísérte, 
szakmai tanácsokkal látta el, melynek eredményei a festmé-
nyeken is jól láthatók. A kiállítást a kedves érdeklődők március 
19-ig tekinthetik meg a keszthelyi Városi könyvtárban.

Tűzifa hasogatást (méterfa)
tűzifa fűrészelést, kerti munkát, 

talajmarózást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.
Érdeklődni: a 06 20/533-0498-as vagy 06 83/330-374-as

telefonszámokon.
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Saját piacán versenyképes helyi termékek, 
továbbá balatoni/országos ismertségű

termékek és termelési hátterük fejlesztése
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-42-1-17
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Hévíz-Balaton-
Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akciócsoport illetékes-
ségi területén az induló, működő mikrovállalkozások, 
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők 
(őstermelők, kistermelők); 18. életévét betöltött cselek-
vőképes természetes személyek; nonprofit szervezetek 
támogatása: a(z) az egészséges szerkezetű és termékkörű 
lokális gazdaság megerősítése; a helyi élelmiszerellátás-
ban (vendéglátás, helyi közétkeztetés, egyéb élelmiszer 
csatornák) összességében érzékelhető, mennyiségi és mi-
nőségi kínálat bővülést eredményező gazdaságfejlesztési 
projektek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki 
a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági ágazat ver-
senyképességének javítását (3. tematikus cél). A cél eléré-
sét a Kormány Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER 
Helyi Akciócsoport illetékességi területén az induló, mű-
ködő mikrovállalkozások; mikrovállalkozásnak minősülő 
mezőgazdasági termelők (őstermelők, kistermelők); 18. 
életévét betöltött cselekvőképes természetes személyek; 
nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megva-
lósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a 
HACS által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételei-
nek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1000000 
- 10000000 forint
közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a ren-
delkezésre álló forrás erejéig; a támogatási előleggel kap-
csolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek 
a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 
50%-ának megfelelő, maximum 5000000 Ft összegű támo-
gatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés kere-
tében vállalják, hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Hévíz-
Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akciócsoport 
illetékességi területén az egészséges szerkezetű és ter-
mékkörű lokális gazdaság megerősítése céljának elérésé-
hez; a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák 
a projektet.
A LEADER helyi pályázati felhívások a Magyar Államkincs-
tár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-
felhivasok

Sikeres volt a Cserszegtomaji 
Vöröskeresztes Börze!

Cserszegtomajon két éve működik a Magyar Vöröskereszt 
helyi csoportja. A tagság időt, fáradságot nem kímélve dol-
gozik azért, hogy a rászoruló embereken, családokon se-
gítsen. Ennek a munkának egyik mozzanata volt a február 
elején megtartott Börze. A felajánlott adományok össze-
gyűjtésre kerültek, ezek találtak új gazdára február 9-én a 
Kultúrházban, ingyenesen jutottak: televíziókhoz, bútorok-
hoz, háztartási kisgépekhez, ágyneműkhöz, törölközőkhöz, 
edényekhez, poharakhoz, gyermek és felnőtt ruházathoz…
stb.
Ezúton szeretném felkérni Cserszegtomaj lakosságát, hogy 
a feleslegessé vált, de még használható háztartási eszkö-
zöket, gyermekjátékot, ruhaneműt, konyhai- lakás felsze-
relési eszközöket, bútorokat ne dobja ki, ajánlja fel a helyi 
Vöröskeresztnek!
Segítségüket, felajánlásaikat előre is köszönjük!

Elérhetőség:
Koroncz Katalin 06-30-306-1428

Kocsis Zsuzsa 06-30-610-4673
A következő Börze tervezett időpontja 2018. március 20. 
(kedd)

Koroncz Katalin
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Hagyományőrző Egyesület hírei
Február 3-án került megrendezésre a Cserszegtomajért Ha-
gyományőrző Egyesület által szervezett farsangi táncház. 
A vidám hangulatot a Harangláb Zenekar remek muzsikája biz-
tosította, és ennek köszönhetően táncra perdült a résztvevők 
apraja-nagyja. A tánctanulás közben szünetet tartva, a lányok, 
asszonyok által készített fánkkülönlegességek kerültek megmé-
rettetésre és díjazásra. A sok szép, ötletes jelmez is versengett 
egymással, a legjobbak szintén díjazásban részesültek. A lelkes 
táncosok, a szaladgáló gyerekek és a jókedvű beszélgetők igazi 
farsangi hangulattal töltötték meg a Kultúrházat.

Keszthelyen ismét elstartolt a Szerelmes kalandtúra. Az évről 
évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő program célja, 
hogy a párokat kimozdítsa a hétköznapokból, és játékos for-
mában kínáljon nekik közös kikapcsolódási lehetőséget. A fel-
adatok teljesítését idén is útlevéllel igazolhatják a résztvevők. 
A rendezvény idén is a Házasság hetéhez kapcsolódóan indult 
útjára pénteken. Bár a játék teljesítői egy nyereménysorsolá-
son is részt vesznek a program célja mégis az, hogy a párok 
tudatosan fordítsanak időt az együttlétre, a közös és tartalmas 
programra. Az idei túra egyik feladata a közös tárgyalkotás, erre 
a cserszegtomaji Kultúrházban kerül majd sor.
„Bútorfestés technikával egy kis ládikót fognak készíteni. A fér-
fiak fogják összeácsolni egy készen kiszabott faanyagból, ala-
pozni, a nők pedig – vagy a hölgyek – egy mintát fognak rá ter-
vezni. Viszek majd sablonokat is, de én azt szeretném, hogyha 
mindenki a saját kis motívumkincsét elő tudná keresni és abból 
építkezve egy szép kis ládikót készítenének együtt.” - mondta 
az egyik résztvevő, Hardiné Partics Edina.
Útleveleket a Tourinform irodában vagy a Balaton Színház 
jegypénztárában lehet felvenni a kalandtúra időtartama alatt. 
A program záró rendezvényére március 23-án kerül sor.

A Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület
gyűjtést szervez a Cserszegtomaji Szt. Anna templom

külső homlokzatának felújítására

Várunk minden jó szándékú adományt civilektől és vállalkozásoktól 
egyaránt, akiknek fontos e helyi védettséget élvező épített öröksé-
günk megóvása.
(Az elmúlt években elkészült a templom alapozásának megerősítése, 
a falak utólagos vízszigetelése, a tető faszerkezetének kijavítása, va-
lamint a cserepezés és a bádogozás cseréje, de jelenleg nagy szükség 
lenne a homlokzat omló darabajainak eltávolítására és a falak újra-
vakolására.)
Egyesületünk felvállalta, hogy a felajánlásokat gondozza, alkalom sze-
rint a munkák, egyéb költségek kifizetésére fordítja.
Komoly támogatást adott eddig a helyi Önkormányzat, valamint az 
Érsekség is, melyekre most is számítunk, de szeretnénk ha a civilek is 
kivennék a részüket!

Hol, hogyan lehet támogatni?
• Készpénzben a Szt. Anna Templomban misék alkalmával, valamint 

az Egyesület által szervezett rendezvényeken, gyűjtő dobozba.
• Átutalással bankszámlára (az Egyesületünk e-célra elkülönített 

számlájára): 12083600-01527691-00200007 (a közleményben 
kérjük megadni, hogy „nyilvános” vagy „anonim” az adakozó sze-
mélye)

• Az Egyesületünknek címzett, civil szervezeteknek adható 1%-os 
adófelajánlással, melyet közgyűlésünk határozata szerint a Szt. 
Anna templom felújítására fordítunk.

 Adószámunk: 19283162-1-20
• Várunk nem pénzbeli felajánlásokat is, pl.: építőanyag, állvány, 

segéd- ill. szakmunka, szállítás, kivitelezés formájában is.
A névvel adakozókat negyedévente megjelentetjük a Cserszegtomaji 
KRÓNIKÁBAN!

További információk: 
Hardi András egyesület elnöke tel.: 06 30 489 4266

Régi vágyunk volt, hogy létrehozzunk egy alapítványt, amit a támogatásoknak, sok 
munkának, várakozásnak és kitartásnak köszönhetően sikerült megalapítanunk, 
mely a Keszthelyi Mentők Alapítvány nevet kapta.
Alapítványunk fő célja a mentéshez szükséges eszközök és felszerelések beszerzé-
se, korszerűsítése, munkakörülményeinket javító eszközök beszerzése, a mentő-
állomás berendezési tárgyainak korszerűsítése, karitatív tevékenység folytatása.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, magánszemélyeket, vállalkozókat, önkormányza-
tokat, hogy támogassák mentőállomásunkat adójuk 1%-ával!

ADÓSZÁMUNK: 18658268-1-20
A keszthelyi mentőállomás valamennyi dolgozója nevében köszönöm támogatá-
saikat.

Zombory József mt.
főiskolai oktató, kuratóriumi elnök, mentőállomás-vezető

Tisztelt Lakosság!
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ASZTALITENISZ
XXV. Kanizsa Kupa Szakonyi István emlékversenyen vettek részt 
asztalitenisz sportolóink 2018. január 28-án Nagykanizsán, 
ahol újonc serdülő és ifjúsági versenyszámokban indultak. Az 
újoncoknak  a verseny még tapasztalat, de sikerült meccseket, 
szetteket nyerniük.

Molnár Botond, Tóth Botond, Barabási Gellért, Dancsák Katalin  
versenyzett. Kata a serdülök csoportjában is indult, bejutott a 
fő táblára, de a Büki kislánytól vereséget szenvedett, így nem 
jutott az első négybe. Szita Dóra a serdülő csoportot nyerte, így 
övé lett az Arany, amit egy magabiztos játékkal nyert. Ifjúsági-
ban pedig Bronz  érmet szerzett. Gratulálok minden versenyző-
nek, további sok sikert kívánok! 

Dancsákné Márk Katalin edző

Teremíjászat
Cserszegtomaj Történelmi Íjász Csoportja télen sem pihen, 
ugyanis Szekszárdon 3 D-és teremversenyen 9 tanuló küzd-
hetett a pontos találatokért. Szülők nélkül, ismeretlen csapa-
tokban, fegyelmezetten versenyeztek a gyerek úgy, ahogy az 
edzéseken gyakorolták. Ez az eredményeken is meglátszott: 
Aranyérmes: Benkő Regina, Molnár Karolin, Németh Zsombor, 
Széplasz Áron, Török Hanna, Ezüstérmes: Kovács Emma, Bronz-
érmes: Prótár Vivien. Marcaliban pedig az Országos Teremíjász 
Bajnokságra való bejutásért kvalifikációs versenyen vett részt 
Molnár Karolin, Rénes Lenke és Török Hanna. Mind a három 
lányzó felnőtteket megszégyenítő pontokat ért el íjkategóriá-
jukban, de külön kiemelném Török Hanna teljesítményét, aki 
87 %-os pontossággal lőtt aznap. I. helyezés: Török Hanna, II. 
helyezés Molnár Karolin és Rénes Lenke. Köszönjük az Önkor-
mányzat támogatását, akik biztosították a kisbuszt a szekszárdi 
versenyre, ill. minden szülő segítségét.

Németh Mónika

(A Cserszegtomaji Krónika 2018. januári számában e cikknek 
egy hibásan megküldött változata jelent meg. A hibáért elné-
zésüket kérjük! szerk.)

Asztalitenisz diákolimpia ismét Karcagon
Február 17-én a Nagykunság „fővárosa” adott otthont ebben 
a tanévben is az általános iskolások országos asztalitenisz diák-
olimpiai versenyének. A felső tagozatosok csapat versenyében 
5-6. osztályos tanulókkal vívtuk ki az országos táblára kerülést.  
Csapatunk kihozta magából a maximumot, de ez a továbbju-
táshoz kevésnek bizonyult. Nyíregyházi és péri általános iskolák 
csapataival mérkőztek a leányok, akikkel szemben 2:1 illetve 
3:0 arányban alulmaradtak.
A jövőre nézve azonban bíztató a helyzet, hiszen Dancsákné 
Márk Katalin edzéseire egyre növekvő létszámmal járnak nebu-
lóink. Ez az esztendő a tapasztalatszerzés jegyében telik, jövő 
tanévben már vérmesebb reményeink is lehetnek a sportágat 
illetően. Fark Vencelt betegsége akadályozta a döntőn való 
részvételben, így ő el sem tudott a leányokkal utazni. 
Nagyon köszönöm az összes segítő munkáját, akik lehetővé 
tették gyermekeink részvételét az országos versenyen. Külön 
kiemelve Kati nénit, aki rendszeres edzéslehetőséget biztosí-
tott tanítványainknak és Hauser Rezsőt, aki szabadnapját nem 
kímélve felvállalta szállításunkat.

Dancsák Katalin, Belovári Panna, Horváth Lili
képviselték iskolánkat az országos döntőn
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Február 3-án nyújtott parádés vívásával a 18 éves Farkas Csaba 
nyert egyéniben a junior párbajtőrözőknek a szerbiai Sabacon 
(vagyis Szabácson) zajló világkupaversenyén. A Balaton Vívóklub 
versenyzője – aki egyébként a hazai ranglista kilencedik helye-
zettje – többek között legyőzte a korosztályos világelső cseh 
Jakub Jurkát is.

Farkas Csaba (jobb szélső) és Koch Máté (bal szélső) 
Eitner Kinga (középen)

A kvalifikáció során a második kiemelési helyet megszerzett 
Farkas Csaba párbajtőröző a Balaton Vívóklub versenyzője ha-
talmas meglepetést okozott egész napos teljesítményével, 

ugyanis veretlen maradt, vagyis aranyérmet szerzett. A hazai 
ranglista kilencedik helyezettje a csoportkörben vívott mérkő-
zéseket is beleszámítva tizenháromból tizenhárom asszót nyert 
meg.  
Farkas a parádés menetelése közben többek között 15:12-re le-
győzte a 2017/18-as évadban már több vk-versenyt nyert, világ-
ranglista-vezető cseh Jakub Jurkát is. A fináléban pedig a Koch 
Mátét kiejtő Middletont múlta felül 15:10-re. 
A válogatott szövetségi kapitánya, Eitner Kinga tanítványa így az 
ötödik magyar párbajtőröző lett a mostani szezonban, aki érmet 
nyert és Andrásfi Tibor után a második, aki az elsőséget szerzett 
vk-versenyen. Az Eb-, illetve vb-részvétele viszont így sem garan-
tált, miután csak a hazai rangsor első négy helyezettje utazhat 
Szocsiba, illetve Veronába. Ezeket a sorokat olvasva, ha a csapat 
összetételét még nem is, annyit mindenképpen megállapítha-
tunk, finoman szólva sem lesz gyenge a fiú junior párbajtőrcsa-
pat az év legfontosabb eseményein.

FIÚ JUNIOR PÁRBAJTŐR VILÁGKUPAVERSENY, SZABÁCS (SZERBIA)
Nyolcaddöntő:
Koch Máté–Buzzacchino (olasz) 15:14, Farkas Csaba–Raulo (francia) 15:11
Negyeddöntő:
Koch–Philippe (francia) 15:5, Farkas–Temiryaev (amerikai) 14:13
Elődöntő: Farkas–Jurka (cseh) 15:12, Koch–Midelton (francia) 13:15
Döntő: Farkas–Middleton (francia) 15:10
Végeredmény:
1. Farkas Csaba, 2. Middleton (francia), 3. Koch Máté és Jurka (cseh).

forrás: utanpotlassport.hu

Kultúrház, Cserszegtomaj, Vadász u. 1.

Szenzáció Szerbiában



Cserszegtomaji Krónika

14

Február elején a gyermek, serdülő és ifjúsági versenyzők, míg 
a hónap végén a felnőttek idénynyitó versenyével vette kezde-
tét a lábtoll-labda versenyévad. A fiatalabbak Dunaújvárosban, 
míg az idősebbek Újszászon szálltak harcba a minél előkelőbb 
helyezésekért, amelyből nem volt hiány. A téli felkészülési idő-
szak és a korcsoport váltások az elért eredmények alapján jól 
sikerültek. Mindezek mellé egy szenzációs átigazolás is páro-
sult.  Ebben az esztendőben a Cserszegtomaji SK csapatát erő-
síti a többszörös Európa-bajnok és 2017-ben is az év felnőtt já-
tékosának választott Kunics Réka, valamint a világbajnokságot 
is megjárt csapattársa Balogh Eszter.

Az idénynyitó versenyeken jutalmazta a szövetség a 2017-es év 
legeredményesebb lábtoll-labdázóit. Gyermek korcsoportban 
Belovári Pannát választották az év lábtoll-labdázójának. A női 
párosok ranglista versenyében Sillinger Zsanett, Udvari Boglár-
ka páros a 3. helyezést szerezte meg. 
Dunaújvárosban 7 egyesület 99 lábtoll-labdázója csapott össze 
az érmekért. Gyermek leány csapatunk ezúttal kissé átalakí-
tott formában most sem talált legyőzőre. Mindehhez még az 
is párosult, hogy az egyéni dobogón három cserszegi lányka 
állhatott. A serdülő fiúk és lányok csak az első helyezettől szen-
vedtek vereséget, így mindkét csapat második helyen végzett. 
Tették ezt úgy, hogy egy-egy játékosuk az ifjúsági csapatot egé-
szítette ki. Leány egyéniben fogtunk egy második és egy har-
madik helyet, de serdülő korcsoportúvá előlépett Lázár Petra 
2. valamint utolsó serdülő korcsoportos éveit taposó Rénes 
Boglárka 3. helyezése kellemes meglepetés. Ifjúsági csapataink 
teljesítményén van mit javítani, melyet fáradtságos munkával 
meg fogunk oldani.

Zalai eredmények
Gyermek: Leány csapat (7): 1. Belovári Panna, Berezvai Barbara, 
Pál Diána - Cserszegtomaji SK
Leány egyéni (10): 1. Belovári Panna - Cserszegtomaji SK, 2. Pál 
Diána - Cserszegtomaji SK, 4. Berezvai Barbara - Cserszegtomaji SK
Serdülő: Fiú csapat (5): 2. Fark Vencel, Göller Máté, Koszorús Mir-
kó, Sándor Barnabás - Cserszegtomaji SK
Fiú egyéni (17): 4. Sándor Barnabás - Cserszegtomaji SK, 6. Román 
Zsolt - Cserszegtomaji SK, 7. Fark Vencel - Cserszegtomaji SK, 11. 
Koszorús Mirkó - Cserszegtomaji SK, 16. Göller Máté - Cserszegto-
maji SK,
Leány csapat (4): 2. Gyetvai Boglárka, Pataki Lili, Rénes Boglárka, 
Török Lili - Cserszegtomaji SK
Leány egyéni (17): 2. Lázár Petra - Cserszegtomaji SK, 3. Rénes Bog-
lárka - Cserszegtomaji SK, 7. Gyetvai Boglárka - Cserszegtomaji SK, 
9. Pataki Lili - Cserszegtomaji SK, 13. Török Lili - Cserszegtomaji SK,
Ifjúsági: Fiú csapat (6): 2. Horváth Gergő, Kovács Marcell, Tolnai 
Gergely - Zemplén SE Nagykanizsa, 
5. Koszorús Sámuel, Román Zsolt, Széles László - Cserszegtomaji SK
Fiú egyéni (15): 1. Horváth Gergő - Zemplén SE Nagykanizsa, 11. 
Koszorús Sámuel - Cserszegtomaji SK, 12. Széles László - Cserszeg-
tomaji SK, 
Leány csapat (4): 3. Gyalog Csenge, Lázár Petra, Szrapkó Sára - 
Cserszegtomaji SK
Leány egyéni (14): 6. Gyalog Csenge - Cserszegtomaji SK, 10. 
Szrapkó Sára - Cserszegtomaji SK
Így az összesített éremtáblázaton 2 arany, 4-4 ezüst és bronzérem-
mel a 2. legeredményesebb egyesület lettünk.

A felnőttek csapatversenyében soha nem látott siker született. 
A ranglistaverseny 10 csapatos első állomásán a Balogh Eszter 
- Kunics Réka - Sillinger Zsanett - Udvari Boglárka alkotta női 
csapat a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Réka egyéniben 
megismételte teljesítményét.
Férfi csapatunk előrelépése nem sikerült, a Farsang András - 
Farsang Imre - Nagy Mátyás - dr. Varga Zoltán összetételű né-
gyesünk 9. helyen zárta az első csapatversenyt.
A versenyekre való eljutásban köszönjük az alábbi személyek 
önzetlen segítségét: Gyetvai József, Berezvai Tamás, Varga Zol-
tán, Hauser Rezső. Külön köszönjük önkormányzatunk támoga-
tását.

A „legaranyosabb” gyermek triónk
Belovári Panna, Berezvai Barbara, Pál Diána

Belovári Panna az év lábtoll-labdázója

Kunics Réka, Udvari Boglárka, Sillinger Zsanett, Balogh Eszter
az idénynyitó verseny legjobb női csapata

R e m e k  l á b t o l l a s  s z e z o n k e z d e t
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Ingyenes Zenebölcsi foglalkozások
folytatódnak a Kultúrházban!

2018-ban is folytatódik a Kultúrházban a zenebölcsi, a foglal-
kozásokat Kőhalmi Balázs tartja. A Varázshangok Zenebölcsi 
0-3 éves gyermekeknek és szüleiknek szóló zenés fejlesztő és 
szórakoztató, rendszeresen 60 perces program. A zenebölcsi 
elsődleges célja, hogy családias légkörben olyan kikapcsolódási 
formát nyújtson a szülőknek, ahol gyermekeik észrevétlenül, 
játékos formában fejlődnek. Ezért csak kis létszámú csopor-
tokat indítunk, ahol a személyes kapcsolatok elmélyítése és a 
gyermekek meghitt, közösségben is védett fejlesztése a cél.
A következő foglalkozások 2018. március 6-án (kedd), majd 
március 26-án (hétfő) 9.30-kor lesznek.

Szabó István
(1931. március 7. –1976. március 16.)

íróra emlékezünk 2018. március 27-
én kedden 12.00 órakor a róla elne-
vezett Általános Iskolában.
Minden kedves irodalom kedvelő ér-
deklődőt szeretettel várunk!

XI. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Cserszegtomaj - 2018.

A cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjasklub az idei évben 
is április 14-én megrendezi a már hagyományos Vers- és 
prózamondó versenyt, így tisztelegve a magyar költészet 
nagyjai előtt. Szeretettel várjuk az irodalmat kedvelőket, 
mind versenyzőnek, mind nézőnek. 
A Versmondó versenyre gyerekek és felnőttek jelentkezé-
sét is várjuk!

A versmondó verseny helyszíne:
Szabó István Általános Iskola tornacsarnoka (Iskola u. 17.)

Időpontja:
2018. április 14. (szombat) 15.00 óra

Vers- és prózamondás versenyre  jelentkezés feltételei: 
• szabadon választott vers vagy próza vagy
 megzenésített vers
• maximális időtartam: 3 perc
• a zsűri csak kívülről, segédanyag nélkül előadott
 műveket értékeli

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Tolvéth Gyula 8360 Keszthely, Tomaji sor 7.

Tel.: 06 70 218 6352 

E-mailen: koroncz.katalin@gmail.com

Szeretettel várjuk!
Tolvéth Gyula

Folytatódik az ingyenes ZUMBA 
Cserszegtomajon!

Várunk minden kedves mozogni szerető embert 
2018-ban is a Kultúrházba (Vadász u. 1.), 

ahol az  ingyenes Zumba folytatódik.

Időpontok: minden hétfő és szerda 18.30.
Vezeti: Hegedüs Éva

Támogató: Keszthelyi  Kórház Egészségfejlesztési Iroda

Napraforgó vendéglő
Gasthaus zur Sonne

Meghitt, romantikus hangulat • Igazi, házias ízek
Születésnapok, családi és céges rendezvények

Főszezonban minden hétfőn és pénteken élőzene
Változatos, szezonális ételkínálat

Kellemes, napsütötte és árnyékos terasz…

Cím: Cserszegtomaj, Sümegi u. 9. 
Tel. : +36-30-2263-473 • www.napraforgovendeglo.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!
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Oltónap Cserszegtomajon
Sok szeretettel hívunk minden érdeklődőt a 

cserszegtomaji Oltónapra!

Időpont: 
2018. március 24.
vasárnap 13.00-tól

Helyszín: 
Kultúrház (Vadász u. 1.)

• Szaktanácsadás
• Oltás technikái 
• Oltóágak csereberéje

Kérünk minden érdeklődőt, 

hogy hozzon magával oltókést, 

csereberére szánt oltóágat!

További információ:

Partics Gyula:  +36 30 952 8856

E-mail: particsgyula@gmail.com

Tisztelet a Bátraknak!
Megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján

2018. március 14-én (szerda) 16.00 órakor a
Szabó István Általános Iskola Tornatermében

(Cserszegtomaj, Iskola u. 17.)

Ünnepi köszöntő: Bartha Gábor polgármester
Ünnepi szónok: Dr. Cséby Géza  költő, műfordító

Állampolgári eskütétel
Koszorúzás a kopjafánál 

Közreműködnek a Szabó István Általános Iskola tanulói és a Tátika Népdalkör
Jöjjön el, emlékezzünk együtt!

Bartha Gábor 
polgármester

Meghívó

HÚSVÉTI
JÁTSZÓHÁZ

Húsvéti készülődés, húsvéti díszek természetes 
alapanyagból, tojáskarcolás, tojásdíszek és csuhényuszi 

készítés a Kreatív Műhelyben.
A babajátszótéren a legkisebbeket várjuk 4 éves korig.
Aki ki akarja próbálni magát, annak logikai egyéni és 

társasjátékaink jelentik majd a kikapcsolódást.

2018. március 25. (vasárnap) 15.00-18.00-ig 
Kultúrház (Cserszegtomaj, Vadász u. 1.)


